ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Vyhraj 3 náušnice podľa vlastného výberu ”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na
jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: 3D Solutions s.r.o.
Sídlo: Drienovec 468, 044 01 Drienovec
IČO: 50824724
Zapísaný v registri: 11. apríla 2017
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od (3.8.2019) do (18.8.2019). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do
súťaže.
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každá osoba zaregistrovaná na stráne facebook.com
4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil nasledujúce podmienky:




Zaklikol „Páči sa mi to“ alebo aj „Like“ na stránku organizátora súťaže – 3D
Solutions
Zaklikol „Páči sa mi to“ alebo aj „Like“ priamo na príspevok organizátora kde je
súťaž vyhlásená.
Napísal do komentáru pod príspevok text "#Náušnice" a o ktoré 3 náušnice má
záujem.

5. Výhra
Výhrou v súťaži sú dva páry náušníc podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky organizátora.
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne
prihlásených účastníkov náhodným výberom z všetkých komentárov pod príspevkom vyhlásenia
súťaže.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v podobe videozáznamu na Facebookovej stránke
organizátora dňa 19.08.2019. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom
správy na sociálnej sieti Facebook. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní
a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode
nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
8. Ochrana osobných údajov
Organizátor sa pri spracovaní osobných údajov účastníka hry riadi Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva nasledovné osobné údaje výhercu súťaže, a to za
účelom realizácie a odovzdania výhry:



priezvisko, meno, telefónne číslo, e-mail
korešpondenčná adresa.

Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s ukladaním,
spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné
údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na
vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: info@3Dsolutions.sk alebo
písomne poštou na adresu organizátora.
9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť
Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto
záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Košiciach, dňa 03.08.2019
3D Solutions s.r.o

